
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul Judeţului Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 28 aprilie 2016; 

  Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la 

nivelul Judeţului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi 

acoperire a riscurilor la nivelul Judeţului Alba; 

 - raportul de specialitate nr. 7029/20 aprilie 2016 comun al Direcţiei dezvoltare şi bugete 

şi Serviciului coordonare programe și proiecte din aparatul de specialitate al Consiliului Județean 

Alba; 

Văzând:  

- Planul de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul Judeţului Alba înaintat de 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Judeţului Alba cu adresa înregistrată la 

Consiliul Judeţean Alba sub nr. 6475/12aprilie 2016; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al 

Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, avizul favorabil al 

Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri și de avizul 

favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială ; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. d, art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 8 și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 15 lit. a din Legea nr. 307/ 2006  privind apărarea împotriva incendiilor; cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 6 alin. 1 din Anexa 1 a Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 

132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor şi a Structurii – cadru al Planului de analiză şi acoperire a riscurilor; 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE 
  

Art. 1. Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul Judeţului Alba, 

conform anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 162/25 septembrie 2013 privind 

aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul judeţului Alba își încetează 

aplicabilitatea la data adoptării prezentei hotărâri. 

  

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba, Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Judeţului Alba,  Direcţiei juridică şi relații publice,  

Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcției Tehnice, Direcției amenajarea teritoriului și urbanism, 

Direcției gestionarea patrimoniului și informatică și Serviciului coordonare programe și proiecte 

din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

   PREŞEDINTE,                                               

  Ion  DUMITREL                                             CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                                                                                            Vasile BUMBU  

Nr. 75 

Alba Iulia, 28 aprilie 2016 
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